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Sábado, 23 de Fevereiro de 2019      Ano:XXV - Edição N.: 5721 
 
Poder Executivo 
 
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 267/2018

 

Processo nº. 04-001.701/18-83

Objeto: Aquisição de equipamentos de cozinha para atender à demanda dos restaurantes populares.

Encerrada a etapa de lances a pregoeira da disputa decidiu:

 

LOTE 01 - CARROS AUXILIARES - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

No dia 15/01/2019, a empresa Fábio G. da Silva Comercial - EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global de R$ 24.400,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos reais).

Confirmada a habilitação da proponente e examinada a aceitabilidade da proposta de preços para o lote, a Fábio G. da Silva
Comercial - EPP foi declarada vencedora pelo valor global arrematado.

Não tendo nenhum dos licitantes participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa
declarada vencedora, sendo os seguintes valores unitários dos itens que compõem o lote, conforme especificações constantes
no Anexo I do Edital:

Item 01 – Carro auxiliar, para cozinha industrial – R$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais) /Unidade

Item 02 – Carro auxiliar, para transporte de bandejas – R$ 1.847,50 (um mil oitocentos e quarenta e sete reais e cinqüenta
centavos) /Unidade

Item 03 – Carro auxiliar, para transporte de detritos – R$ 905,00 (novecentos e cinco reais) /Unidade

Item 04 – Carro para lavagem de cereais – R$ 1.260,00 (um mil duzentos e sessenta reais) /Unidade

 

LOTE 02 - CARROS AUXILIARES EM AÇO INOXIDÁVEL - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

No dia 15/01/2019, a empresa Fábio G. da Silva Comercial - EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais).

Confirmada a habilitação da proponente e examinada a aceitabilidade da proposta de preços para o lote, a Fábio G. da Silva
Comercial - EPP foi declarada vencedora pelo valor global arrematado.

Não tendo nenhum dos licitantes participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa
declarada vencedora, sendo os seguintes valores unitários dos itens que compõem o lote, conforme especificações constantes
no Anexo I do Edital:

Item 01 – Carro para remolho – R$ 1.240,00 (um mil duzentos e quarenta reais) /Unidade

Item 02 – Carro para transporte, tipo caçamba – R$ 1.590,00 (um mil quinhentos e noventa reais) /Unidade

Item 03 – Carro para transporte, tipo plataforma – R$ 1.000,00 (um mil reais) /Unidade

 

LOTE 03 - FOGÃO A GÁS, INDUSTRIAL - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

No dia 15/01/2019, a empresa Fábio G. da Silva Comercial - EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais).

Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº.
10.520/02, a empresa reduziu R$ 133,32 (cento e trinta e três reais e trinta e dois centavos) no valor ofertado.
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Confirmada a habilitação da proponente e examinada a aceitabilidade da proposta de preços para o lote, a Fábio G. da Silva
Comercial - EPP foi declarada vencedora pelo valor global de R$ 10.066,68 (dez mil sessenta e seis reais e sessenta e oito
centavos).

Não tendo nenhum dos licitantes participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa
declarada vencedora, sendo o seguinte valor unitário do item que compõe o lote, conforme especificações constantes no
Anexo I do Edital:

Item 01 – Fogão a gás, industrial, 6 bocas – R$ 2.561,67 (dois mil quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e sete
centavos) /Unidade

 

LOTE 04 - FRIGIDEIRA INDUSTRIAL ELÉTRICA. - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

No dia 15/01/2019, a empresa Cegi Comércio de Equipamentos para Gastronomia e Inoxidáveis Eireli - EPP, 1ª classificada na
etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global de R$ 15.922,00 (quinze mil novecentos e vinte e dois reais).

Confirmada a habilitação da proponente e examinada a aceitabilidade da proposta de preços para o lote, a empresa Cegi
Comércio de Equipamentos para Gastronomia e Inoxidáveis Eireli - EPP foi declarada vencedora pelo valor global arrematado.

Não tendo nenhum dos licitantes participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa
declarada vencedora, sendo o seguinte valor unitário do item que compõe o lote, conforme especificações constantes no
Anexo I do Edital:

Item 01 – Frigideira Industrial Elétrica – R$ 7.961,00 (sete mil novecentos e sessenta um reais) /Unidade

 

LOTE 05 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

No dia 15/01/2019, a empresa Fábio G. da Silva Comercial - EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

Confirmada a habilitação da proponente e examinada a aceitabilidade da proposta de preços para o lote, a empresa Fábio G.
da Silva Comercial - EPP foi declarada vencedora pelo valor global arrematado.

Não tendo nenhum dos licitantes participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa
declarada vencedora, sendo os seguintes valores unitários dos itens que compõem o lote, conforme especificações constantes
no Anexo I do Edital:

Item 01 – Liquidificador industrial, capacidade de 15 litros – R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) /Unidade

Item 02 – Liquidificador industrial, capacidade de 25 litros – R$ 1.120,00 (um mil cento e vinte reais) /Unidade

 

LOTE 06 - PROCESSADOR E TRITURADOR PARA ALIMENTOS - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA BENEFICIÁRIOS DA LC
123/06.

No dia 15/01/2019, a empresa BR&SP Comércio e Serviços Ltda. ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global de R$ 26.848,75 (vinte e seis mil oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco
centavos).

Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº.
10.520/02, a empresa reduziu R$ 2.115,50 (dois mil cento e quinze reais e quinze centavos) no valor ofertado.

No dia 07/02/2019, a empresa BR&SP Comércio e Serviços Ltda. ME, foi desclassificada por ofertar para o item 02 do lote
produto divergente do especificado no edital. O item do edital é construído com perfis quadrados com bordas arredondadas de
aço inoxidável, com quatro rodízios, com altura de 1200 mm aproximadamente sendo utilizado para triturar, misturar e preparar
alimentos dentro dos caldeirões industriais para cocção de alimentos. E, o equipamento ofertado é para triturar resíduos
(restos) de alimentos.

No dia 07/02/2019, a empresa Proinox Equipamentos Inoxidáveis Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global de R$ 26.848,77 (vinte e seis mil oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e sete
centavos).

No dia 11/02/2019, após tentativa de negociação a empresa não reduziu o suficiente para atender o preço estimado, sendo,
portanto, desclassificada por ofertar valores acima da pesquisa de preços que baliza o certame.

No dia 11/02/2019, a empresa Cegi Comércio de Equipamentos para Gastronomia e Inoxidáveis Eireli – EPP, 3ª classificada
na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global de R$ 39.999,00 (trinta e nove mil novecentos e noventa e
nove reais). Após tentativa de negociação a empresa não reduziu o valor e foi desclassificada por ofertar valores acima da
pesquisa de preços que baliza o certame.

No dia 11/02/2019, a empresa Cliff Maik Azevedo - ME, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).
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No dia 12/02/2019, após tentativa de negociação, a empresa Cliff Maik Azevedo - ME não reduziu o valor ofertado e foi
desclassificada por ofertar valores acima da pesquisa de preços que baliza o certame.

No dia 12/02/2019, a empresa Micro Service Eletronicos Eireli, 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global de R$ 73.100,00 (setenta e três mil e cem reais).

No dia 13/02/2019, após tentativa de negociação, a empresa Micro Service Eletronicos Eireli não reduziu o valor ofertado e foi
desclassificada por ofertar valores acima da pesquisa de preços que baliza o certame.

No dia 13/02/2019, a empresa Leandro Luiz Leal Silva – ME, 6ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

No dia 14/02/2019, após tentativa de negociação, a empresa Leandro Luiz Leal Silva - ME, foi desclassificada por ofertar
valores acima da pesquisa de preços que baliza o certame.

Não restando mais propostas, o lote foi declarado fracassado.

 

LOTE 07 - CORTADOR DE LEGUMES - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

No dia 15/01/2019, a empresa Brásidas Eireli - ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global de R$ 2.493,00 (dois mil quatrocentos e noventa e três reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global, a empresa reduziu R$ 0,02 (dois centavos) no valor ofertado.

Confirmada a habilitação da proponente e examinada a aceitabilidade da proposta de preços para o lote, a empresa Brásidas
Eireli - ME foi declarada vencedora pelo valor global de R$ 2.492,98 (dois mil quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e
oito centavos).

Não tendo nenhum dos licitantes participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa
declarada vencedora, sendo o seguinte valor unitário do item que compõe o lote, conforme especificações constantes no
Anexo I do Edital:

Item 01 – Cortador de legumes – R$ 178,07 (cento e setenta e oito reais e sete centavos) /Unidade

LOTE 08 - MOEDOR DE CARNE - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

No dia 15/01/2019, a empresa Fábio G. da Silva Comercial - EPP, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Confirmada a habilitação da proponente e examinada a aceitabilidade da proposta de preços para o lote, a Fábio G. da Silva
Comercial - EPP foi declarada vencedora pelo valor global arrematado.

Não tendo nenhum dos licitantes participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa
declarada vencedora, sendo o seguinte valor unitário do item que compõe o lote, conforme especificações constantes no
Anexo I do Edital:

Item 01 – Moedor de carne, elétrico – R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) /Unidade

 

LOTE 09 - SELADORA PARA MARMITA DESCARTÁVEL - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06.

No dia 15/01/2019, a empresa Cegi Comércio de Equipamentos para Gastronomia e Inoxidáveis Eireli - EPP, 1ª classificada na
etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global de R$ 479,00 (quatrocentos e setenta e nove reais).

Solicitada nova proposta mais vantajosa ao Município, conforme previsto no artigo art. 4º, inciso XVII da Lei Federal nº.
10.520/02, a empresa reduziu R$ 32,00 (trinta e dois reais) no valor ofertado.

Confirmada a habilitação da proponente e examinada a aceitabilidade da proposta de preços para o lote, a Cegi Comércio de
Equipamentos para Gastronomia e Inoxidáveis Eireli - EPP foi declarada vencedora pelo valor global de R$ 447,00
(quatrocentos e quarenta e sete reais).

Não tendo nenhum dos licitantes participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa
declarada vencedora, sendo o seguinte valor unitário do item que compõe o lote, conforme especificações constantes no
Anexo I do Edital:

Item 01 – Seladora para marmita – R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) /Unidade

 

Publicada a decisão nesta sessão e nada mais havendo a tratar, a pregoeira da disputa declarou encerrados os
trabalhos.

 

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva
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Pregoeira

 

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 267/2018

 

Processo nº. 04-001.701/18-83

Objeto: Aquisição de equipamentos de cozinha para atender à demanda dos restaurantes populares.

A pregoeira adjudicou pelo critério do menor preço aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus
anexos, o objeto desta licitação à:

 

Lote 01 - Carros auxiliares - Licitação exclusiva para beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Fábio G. da Silva Comercial - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 24.400,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos reais)

 

Lote 02 - Carros auxiliares em aço inoxidável - Licitação exclusiva para beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Fábio G. da Silva Comercial - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais).

 

Lote 03 - Fogão a gás, industrial - Licitação exclusiva para beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Fábio G. da Silva Comercial - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 10.066,68 (dez mil sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

 

Lote 04 - Frigideira industrial elétrica - Licitação exclusiva para beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Cegi Comércio de Equipamentos para Gastronomia e Inoxidáveis Eireli - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 15.922,00 (quinze mil novecentos e vinte e dois reais).

 

Lote 05 - Liquidificador industrial - Licitação exclusiva para beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Fábio G. da Silva Comercial - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

 

Lote 07 - Cortador de legumes - Licitação exclusiva para beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Brásidas Eireli - ME

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 2.492,98 (dois mil quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos).

 

Lote 08 - Moedor de carne - Licitação exclusiva para beneficiários da LC 123/06.
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Empresa: Fábio G. da Silva Comercial - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

 

Lote 09 - Seladora para marmita descartável - Licitação exclusiva para beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Cegi Comércio de Equipamentos para Gastronomia e Inoxidáveis Eireli - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 447,00 (quatrocentos e quarenta e sete reais)

 

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva

Pregoeira

 

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 267/2018

 

Processo nº. 04-001.701/18-83

Objeto: Aquisição de equipamentos de cozinha para atender à demanda dos restaurantes populares.

Homologo a licitação relativa à aquisição de equipamentos de cozinha para atender à demanda dos restaurantes
populares, conforme especificações constantes nos Anexos do edital, para que produza seus efeitos legais e jurídicos e
determino a adjudicação do objeto licitado às seguintes empresas que ofertaram os menores preços para os lotes:

 

Lote 01 - Carros auxiliares - Licitação exclusiva para beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Fábio G. da Silva Comercial - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 24.400,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos reais)

 

Lote 02 - Carros auxiliares em aço inoxidável - Licitação exclusiva para beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Fábio G. da Silva Comercial - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais).

 

Lote 03 - Fogão a gás, industrial - Licitação exclusiva para beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Fábio G. da Silva Comercial - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 10.066,68 (dez mil sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

 

Lote 04 - Frigideira industrial elétrica - Licitação exclusiva para beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Cegi Comércio de Equipamentos para Gastronomia e Inoxidáveis Eireli - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 15.922,00 (quinze mil novecentos e vinte e dois reais).
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Lote 05 - Liquidificador industrial - Licitação exclusiva para beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Fábio G. da Silva Comercial - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

 

Lote 06 - Processador e triturador para alimentos - Licitação exclusiva para beneficiários da LC 123/06.

Fracassado

 

Lote 07 - Cortador de legumes - Licitação exclusiva para beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Brásidas Eireli - ME

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 2.492,98 (dois mil quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos).

 

Lote 08 - Moedor de carne - Licitação exclusiva para beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Fábio G. da Silva Comercial - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

 

Lote 09 - Seladora para marmita descartável - Licitação exclusiva para beneficiários da LC 123/06.

Empresa: Cegi Comércio de Equipamentos para Gastronomia e Inoxidáveis Eireli - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 447,00 (quatrocentos e quarenta e sete reais)

 

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística

 
 


